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گفتم: آهای، آهای، کالغ سياه! 
صبح به اين زودی چرا، قار قار و قار قار می کنی؟

گفت: قار قار و قار قار می کنم، تا بّچه ها بيدار شوند. 
گفتم: چرا بّچه ها بيدار شوند؟

گفت: تا بروند به مدرسه. 
گفتم: چرا بروند به مدرسه؟

گفت: برای اين که با سواد شوند. عاقل و دانا شوند. 
گفتم: بَه بَه بَه کالغه! صد آفرين به کاَرت، به قار و قار و قاَرت!

کالغه به من گفت
حرف اّول
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•   ناصر نادری
•   تصويرگر: نیلوفر برومند

جا نماز گل گلی

من و بى بى

جا نماز ُگل ُگلیجا نماز گل گلیجا نماز گل گلی
 بی بی برايم جا نماز خريده است.

يك جا نماز سفيد و آبی، با گل های صورتِی ريز ريز.
جا نماز من، نرم و نازک است. دوست دارم آن را روی صورتم بكشم. 

 صدای اذان می آيد. با بی بی وضو می گيرم.
جا نمازم را کنار جا نماز بی بی باز می کنم.

بی بی نمازش را بلند بلند می خواند تا من ياد بگيرم.

 بی بی، چند ياس سفيد از باغچه می َکند و توی جا نماز من می ريزد.
جا نمازم بوی ياس می گيرد. 

حاال جا نمازم، هم ُگل های صورتی دارد و هم ُگل های سفيد.  2
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به ماه نگاه ُکن.
ببين چه راحت خوابيده!

خوش به حالش! 
لحاف اَبري اش چه گرم و 

نرم است!

به درخت  نگاه ُکن.
ببين چه  قدر شاخه دارد!
ببين چه  قدر برگ دارد!
مثل يك دست است که 

هزار تا انگشت دارد.

بازي                                                                                          خيال 

به خانه نگاه ُکن.
ببين پنجره دارد!

پرده را که بكشي، خانه 
چشم هايش را مي بندد. 

•   شراره وظیفه شناس
•   تصويرگر: سمانه مطلبی

مثل يك دست است که 
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ابر بود، آفتاب بود، توی جوی،آب بود... 
همه چيز بود،  ولی باد نبود.

 قاصدک گفت: «باد نيامد! چرا نيامد؟»
درخت بيد گفت: «بهتر که نيامد! اگر می آمد، موهايم را به هم می ريخت.»

بِرکه گفت: «خوب شد که نيامد. اگر می آمد، بد جوری قلقلكم می داد.»
ُگل گفت: «نيامد که نيامد! اگر می آمد، عطر مرا می گرفت و با خودش می بُرد.»

اّما قاصدک دلش می خواست باد بيايد. با غّصه منتظرش نشست. 
ولی باد نيامد. نه موهای بيد به هم ريخت، نَه بِرکه قلقلكش شد، نَه عطر ُگل به 

جايی رسيد. 
حوصله ی قاصدک َسررفت. با غّصه گفت: «باد نيامد! چرا نيامد؟» 

يك دفعه باد آمد. صدايش بلند شد که می خنديد ها هو هو هو... و داد می کشيد:
« من آمدم!» موهای بيد به هم ريخت. بِرکه قلقلكش شد و خنديد. عطر ُگل همه 

جا پيچيد. قاصدک هم خوش حال و خندان، 

دسِت باد را گرفت و رفت که رفت •

باد آمد. بّچه گنجشك، باد را ديد. خوش حال شد. 
جيك جيك گفت:«سواري... سواري...»

باد جلو آمد. بّچه گنجشك، پشِت باد سوار شد.باال رفت و تُند تُند جيك و جيك 
کرد. اّما يك مرتبه ُسر خورد و اُفتاد پايين. آن وقت جيك و جيك، جيغ زد:« کمك، 

کمك!...»
باد، صداي بّچه گنجشك را شنيد.تُندی برگشت. زود چاق شد، الغر شد، مثل يك طناب 

شدو خودش را به بّچه گنجشك رساند.
بّچه گنجشك، طناب باد را گرفت و از آن باال رفت. 

باد، بّچه گنجشك را به النه رساند. بعد هم از آن جا رفت.

بّچه گنجشك با جيك جيك از باد تشّكر کرد•

        يك اسم و چندقّصه

• سوسن طاقديس

• مجید راستي

اّما قاصدک دلش می خواست باد بيايد. با غّصه منتظرش نشست. 
ولی باد نيامد. نه موهای بيد به هم ريخت، نَه بِرکه قلقلكش شد، نَه عطر ُگل به ولی باد نيامد. نه موهای بيد به هم ريخت، نَه بِرکه قلقلكش شد، نَه عطر ُگل به 

حوصله ی قاصدک َسررفت. با غّصه گفت: «باد نيامد! چرا نيامد؟» حوصله ی قاصدک َسررفت. با غّصه گفت: «باد نيامد! چرا نيامد؟» 
 صدايش بلند شد که می خنديد ها هو هو هو... و داد می کشيد:
« من آمدم!» موهای بيد به هم ريخت. بِرکه قلقلكش شد و خنديد. عطر ُگل همه « من آمدم!» موهای بيد به هم ريخت. بِرکه قلقلكش شد و خنديد. عطر ُگل همه 

بّچه گنجشك، باد را ديد. خوش حال شد. 

باد جلو آمد. بّچه گنجشك، پشِت باد سوار شد.باال رفت و تُند تُند جيك و جيك 
کرد. اّما يك مرتبه ُسر خورد و اُفتاد پايين. آن وقت جيك و جيك، جيغ زد:« کمك، 
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باد آمد. فرفره را ديد. هوهو خنديد.
فرفره، خوشش آمد. با باد چرخيد و چرخيد. 
باد، فرفره را برداشت و بُرد پيش ابرکوچولو.

ابرکوچولو تنها بود. مامانش نبود. حوصله اش َسر رفته بود.
باد گفت: «بيا، برايت يك دوسِت خوب آورده ام!»

ابرکوچولو خوش حال شد. به فرفره گفت: «می آيی با هم بازی کنيم؟»
فرفره گفت: «آره، آره، می آيم!»

 و دسِت  باد را ول کرد و رفت پيش ابر کوچولو. دوتايی دويدند و 
چرخيدند و بازی کردند.

صدای خنده و شادی ابرکوچولو و فرفره، همه جا پيچيد. 

باد، نفس بلندی کشيد و هو هو کنان رفت•

• ناصر نادری

باد آمد. توی کوچه چرخيد. رفت باالی درخت. داد زد:
 «هوهو، من بادم . مرا ببين!»

درخت گفت: «تو که  ديده نمی شوی! فقط هو می کنی، فوت 
می کنی .»

باد لَجش گرفت . شاخه های درخت را محكم تكان داد . 
چند تا برگ َکنده شد و افتاد زمين.

درخت «شاخه درد»گرفت . شبنَمش در آمد 
و غّصه خورد. باد خيلی ناراحت شد. حرفی 

نزد. هوهو نكرد . رفت پايين روی زمين. 
برگ ها را جارو کرد.

 وقتی داشت جارو می کرد، خاک های کوچه 
را هم هوا کرد. َسر تا پای باد خاکی شد .

درخت تعّجب کرد. داد زد:«ديدم، ديدم! باد، حاال تو را ديدم.»
باد خوش حال شد . خودش را نسيم کرد . با درخت دوست 

شد.شاخه هايش را بوسيد و نازش کرد•

• ناصر كشاورز
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«من1هستم.»

من يكی يك  دانه هستم. 
من شب ها يك ماه دارم. روزها يك خورشيد 

دارم.
من يك دوست دارم. دوستم يك مامان و 

يك بابا دارد.
من يك شنبه ها به خانه ی دوستم می روم. 

من دوست دارم با تو دوست شوم. 
تو دوست داری با من دوست شوی؟

•  الله جعفري
•   تصويرگر: سمانه دهقانی پور

من يك هستم
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•  سوسن طاقديس
•   تصويرگر: عاطفه ملكی جو

چی شد که فيله، فيل شد؟

فيله، اّولش فيل نبود! يعنی فيل بود، ولی 
دماغش دراز نبود.

وقتی دماغش دراز شد و خرطوم شد، فيله هم فيل 
شد.

حاال چرا دماغش دراز شد؟ برای اين که کفش نو 
خريده بود! از کفش هايش  خيلي خوشش آمده بود.

ِهی راه می رفت و ِهی به کفش هايش نگاه می کرد. دماغش 
زير پاهايش گير می کرد، ِکش می آمد و دراز می شد.

دماغ فيله ِکش آمد و  ِکش آمد و دراز شد، 
تا اين که شد خرطوم. 

 اين جوری شد که فيله خرطوم دار شد، و شديك فيل 
ُدُرست و حسابی .
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ــتم، توي  ــالم ! من اين جا هس س
شكم مامانم ! 

من فقط 5 هفته دارم. خيلي کوچك هستم . خيلي خيلي 
کوچك، اندازه ي يك عدس !

من هنوز وزن ندارم . حّتي يك ِگَرم هم نيستم !
شكمم هم مثل يك بّچه قورباغه است . يك بّچه قورباغه ي با مّزه و دوست 

داشتني !
اّما دارم تند تند ُرشد مي کنم و بزرگ مي شوم.

تازه، از ديروز ضربان قلبم هم شروع شده . قلبم اين طوري مي زند: 
کاش مامان، زود تر صداي قلبم را بشنود !آن وقت يك عالمه خوش حال مي شود .تاپ تاپ...تاپ تاپ ...

من مامان را خيلي دوست دارم . اين جا را هم خيلي دوست دارم . اّما هنوز 
خيلي چيز ها را نمي دانم !

نمي دانم چه شكلي مي شوم، تا ِکي شكل يك بّچه قورباغه 
هستم، يا چه قدر بزرگ مي شوم !

من فقط يك چيز را مي دانم. اين که
 من وجود دارم !

ــتم، توي  ــالم ! من اين جا هس ــالم س ــالم !س ــالم !!س !س

اندازه ي 
اندازه ي 
اندازه ي 
اندازه ي 

يك      
ــتم، توي   من اين جا هس

عدس      
كودكرشد
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•   فروزنده خداجو
•   تصويرگر: ندا عظیمی
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ُگل اگه رنگ و بو نداشت   آينه ای زيبا می خريم
آينه اگه شكسته شد   يك بُز تنها می خريم

نازکوچولو گريه نكن   برات يه بُلُبل می خريم
بُلُبل اگه آواز نخوند       يه شاخه ی ُگل می خريم

ت
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ناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولوناز کوچولو    از آن زبان، به اين زبا ن

دويد و رفت از خونه مون بزت اگه شيطونی کرد 
يك بُز خيلی مهربون يك بُز آروم می خريم 
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•  طاهره خردور
•   تصويرگر: شیرين شیخی

بّچه جان حوصله اش سررفته بود. نشست کنار باغچه. می خواست خاک بازی کند.
دستش را کرد توی باغچه. خاک را ُمشت کرد و خالی کرد. خوشش آمد. 

انگشتش را فرو کرد توی خاک. يك سوراخ ُدُرست کرد. 
کرم کوچولويی از توی سوراخ بيرون آمد. روی خاک، پيچ خورد. جلو و عقب رفت. 

بّچه جان نگاهش کرد و گفت: «وای، پس دست و پايت کو؟ کنده شده؟» 
بعد هم  داد زد: «مامان، مامان... بيا ببين!  دست و پاي کرمه کنده شده...» 

مامان شنيد. آمد و با خنده گفت: «بّچه جان، کرم خاکی دست و پا ندارد. تنش را 
روی خاک می کشد و راه می رود.» 

بّچه جان نگاه کرد. کرمه
 پيچ خورد، گرد شد و رفت توی 

سوراخ  •  

کرم پيچ پيچی
بّچه جان
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مشق
مشِق تو خانه
مشِق مدرسه

بنويس و بنويس
يك و دو و سه

مدادم خسته
نوکش شكسته

چشَمم خواب آلود 
دفترم بَسته

• مصطفی رحماندوست

خانم اجازه؟
من نمی خوام گريه کنم

اَشكای من خودش می آد
خانم اجازه؟ راست بگم؟

دلم مامانم را می خواد

ماماِن من مهربونه
خوشگله، من دوسش دارم
می خواين بگم چه شكليه؟

عكسشو فردا می آرم
• شكوه قاسم نیا
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کالغا
مدرسه ي کالغا

رو شاخه ي درخته
مدرسه شون چه خوبه

نَه در داره، نَه تخته

جوجه کالغا وقتي
رو شاخه ها مي شينن

مامان کال غاشونو
از تو کالس مي بينن

• زهرا موسوي

•   تصويرگر: حسن عامه كن

آی کيف چاق و چلّه 
چی تو دلت گذاشتی؟

وای به خدا سنگينی
کاشكی دوتا پا داشتی

 
هی نگو کولت کنم

آخ کمرم، چه دردی !
کاشكي خودت دنبالم

بُدو بُدو می کردی
 • مريم هاشم پور

مدرسه ي کالغا

آی کيف چاق و چلّه 
کيف
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    روزى روزگا رى

گذشت و گذشت... 
 تا اين که آدم ُدرشكه را ُدُرست 

کرد.
 ُدرشكه صندلی  و چرخ داشت. 

آدم صندلی و چرخ ُدرشكه را به يك 
اسب می بست. سوارش مي شد و هر 

جا که مي خواست مي رفت. 
اّما ُدرشكه يواش يواش مي رفت. 

تكان تكان  می خورد.کمِر آدم درد 
مي  گرفت.

پيتی کو پيتی کو،   بيب بيب

 روزى روزگارى...
آدم سوار اسب می شد و به اين

 طرف و آن طرف می رفت. 
اسب، پيتی کو پيتی کو می دويد و 

آدم را با خودش مي برد.
اّما روی اسب جا کم بود.

گاهي آدم روي اسب سرما مي خورد.
 گاهي هم از اسب به زمين مي اُفتاد.

گذشت و گذشت...
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باز هم گذشت...
آدم يك سه چرخه ی بُزرگ 

ساخت.اين سه چرخه مثل يك 
ماشين روشن می شد. آدم گاز 

می داد. فرمانش را چپ و راست 
می کرد و مي رفت.  

سه چرخه دود می کرد. سقف هم 
نداشت.

 سه چرخه يواش تر از ُدرشكه راه 
مي رفت.مي رفت.مي رفت.

•   علی اكبر زين العابدين
•   تصوير گر : نیلوفر میرمحمدی پيتی کو پيتی کو،   بيب بيب

تا كه  رسيد به امروز...
حاال آدم سوار ماشين می شود. 

ماشين قام قام می رود. بيب بيب 
بوق می زند.

در هواي سرد، بخاري ماشين، آدم 
را گرم مي کند.

 دِر ماشين قفل می شود. آدم به 
زمين نمی افتد. تند و راحت به خانه 

مي رسد.
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بَه بَه چه قدر! خوراکي 
براي مهمان هاست، از 
هر کدام چند تاست؟
به تعداد آن ها در 
جاهاي خالي نقطه 

بگذار.

اّول تو عينك مرا پيدا ُکن 
تا بعد ببينم و بگويم!

سالم! اگر گفتيد اسم 
من چيه؟ 

مامان موش موشك 
براي مهمان ها شربت 

آورده. مي تواني بگويي 
مهمان ها چند نفرند؟

بازي بازي، َنبازي

به جشن تولّد موش موشك خوش آمدي!
تماشا کن و بازي کن!
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•   طرح و اجرا: الله ضیايی
من راه خانه ي 
موش موشك 
را گم کرده ام. 
کمكم کن تا 
زودتربرسم.

واي واي، اُتاق 
موش موشك چه قدر 

شلوغ شده! خيلي 
چيز ها َسِر جايشان 

نيست. بگرد و 
پيدايشان کن! 

اگر گفتي موش موشك 
چندساله شده؟ شمع ها 

را رنگ کن!
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بابا ،چوپان بود. بابا، الغر بود. خيلي الغر بود.
يك روز مثل هر روز گوسفندهايش را به چرا بُرد. 

ابر آمد. باد آمد. باد،  بابا را با خود بُرد. گرگ آمد. گوسفندها را خورد.
 مامان هر چه صبر کرد، بابا نيامد. غّصه خورد. هفت شب و هفت روز گريه کرد.
اّما يك روز، بابا آمد. بابا با لباس های خاکی آمد و گفت: «شانس آوردم که الغر 

بودم. باد آمد و من را برد، وگرنه ُگرگ مرا می خورد.»
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

مردم غذا داد•

ماه 

توُمشت ستاره کوچولو•مامان ستاره خيالش راحت شد. خنديد و يك ُمشت منجوق و پولك  ريخت داد و برايش الاليی خواند تا بخوابد. ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی نَنو. تكان تكانش بند نور، بَست به اين ور و آن ور آسمان.بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تّكه ابر برداشت. آن را با دو تا بعد هم دويد و توی گوش بابا چيزی گفت.ستاره کوچولو گفت: «وای، ببخشيد مامان!» حاال دوباره چه جوری بخوابانمش؟»مامان ستاره، عصبانی شد و گفت: «آخر بيدارش کردی! خواهر ريزه ميزه اش از خواب پريد و زد زير گريه. اّما ستاره کوچولو باز هم داد زد: «باباي ماهم آمد...»مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»ستاره کوچولو داد زد: «بابا آمد! ...» ماه در آمد. 

• سپیده خلیلی

مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

ماه 

مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 
مردم غذا داد••

بودم. باد آمد و من را برد، وگرنه ُگرگ مرا می خورد.»
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

مردم غذا داد••
مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به مامان از برگشتن بابا، خوش حال شد. او هفت شب و هفت روز جشن گرفت و به 

بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تّكه ابر برداشت. آن را با دو تا 
ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی نَنو. تكان تكانش 

مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»

ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی نَنو. تكان تكانش 
مامان ستاره خيالش راحت شد. خنديد و يك ُمشت منجوق و پولك  ريخت 

مامان ستاره گفت: «هيس... خواهر کوچولويت بيدار مي شود!»

بابا گفت: «ای به چشم!» و زود يك تّكه ابر برداشت. آن را با دو تا 
ستاره کوچولو، خواهر ريزه ميزه اش را گذاشت توی نَنو. تكان تكانش 

• شكوه قاسم نیا

        يك اسم و چندقّصه
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بالش به پَرهای توی دلش گفت: «هيس... گوش کنيد!»صدای زنگ در  آمد: دلينگ... دلينگ...شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 
کفشی گذاشت. کفش های ديگر، خودشان را کنار کشيدند و ُغرُغر بابا آمد. بابا در باران آمد. کفش هاي خيسش را در آورد، توی جا صدای زنِگ بابا بود.

کردند.
«هيس... بابا خوابيده!» •بالش، صورت بابا را بوسيد. به پَرهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. َسرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پُشتی گذاشت. پُشتی گفت: «پيف...» و اخم کرد.  جالباسی َسردش شد. لرزيد و چليك چليك آب از َسر و رويش ريخت پايين. بابا پالتوی کهنه اش را به جالباسی آويزان کرد.

بالش به پَرهای توی دلش گفت: «هيس... گوش کنيد!»صدای زنگ در  آمد: دلينگ... دلينگ...شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 

کردند.

شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. شب بود. باران می آمد. بالش، منتظر نشسته بود. 

• مهری ماهوتی
نی

صیا
ی ع

تب
مج

ر: 
رگ

وي
ص

ت    
•

••بالش، صورت بابا را بوسيد. به پَرهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. َسرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پُشتی گذاشت. پُشتی گفت: «پيف...» و اخم کرد. 

بابا جوراب هايش را کنار پُشتی گذاشت. پُشتی گفت: «پيف...» و اخم کرد.  جالباسی َسردش شد. لرزيد و چليك چليك آب از َسر و رويش ريخت پايين. بابا پالتوی کهنه اش را به جالباسی آويزان کرد.
بالش، صورت بابا را بوسيد. به پَرهای توی دلش گفت: بابا دراز کشيد. َسرش را روی بالش گذاشت. چشم هايش را بست.بابا جوراب هايش را کنار پُشتی گذاشت. پُشتی گفت: «پيف...» و اخم کرد. 

بابا آمد. بّچه مورچه ها گفتند: «بابا، چی آوردی؟»

بابا گفت: «نخود و کشمش آوردم. بخوريد و بازی کنيد.»

بّچه مورچه ها هورا کشيدند. از دست و پای بابا، باال رفتند. خوراکی ها را گرفتند و 

خوردند و بازی کردند. يكی از بّچه مورچه ها خيلی بازيگوش بود. تّكه هاي نخود کشمش  را 

پرت می کرد باال و می انداخت توی دهانش. يك مرتبه، يك تّكه کشمش گيرکرد توي گلويش. 

بّچه مورچه  اوهو اوهو سرفه کرد. داشت خفه مي شد. 

بابا مورچه ترسيد. زد پشت کمربّچه مورچه،  اّما تّكه کشمش بيرون نيامد.

دستش را کرد توي گلوي بّچه مورچه تا تّكه ي کشمش را بيرون بكشد. اّما زورش نرسيد. داد 

زد: «آهاي بّچه ها! قطار شويد، کمر مرا بگيريد و بكشيد!»

بّچه مورچه ها پشِت َسر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 
را کشيدند.

بابا مورچه توانست تّكه کشمش را ازگلوي بّچه مورچه بيرون بكشد.

بّچه مورچه ها هورا کشيدند و بازي را از َسرگرفتند•

• طاهره خردور

بّچه مورچه ها پشِت َسر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر بابا مورچه توانست تّكه کشمش را ازگلوي بّچه مورچه بيرون بكشد.

بّچه مورچه ها پشِت َسر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 

بّچه مورچه ها پشِت َسر هم قطار شدند. کمر بابا مورچه را گرفتند. يك، دو، سه گفتندو هم ديگر 

بابا مورچه توانست تّكه کشمش را ازگلوي بّچه مورچه بيرون بكشد.
را کشيدند.

بابا مورچه توانست تّكه کشمش را ازگلوي بّچه مورچه بيرون بكشد.

بّچه مورچه ها هورا کشيدند و بازي را از َسرگرفتند
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هپلی هپو خوابيده بود. رو شاخه، يك 
سيب ديده بود.

سيب باالی درخته، چيدن اون چه سخته!
خسته می شه دست و پاهام، کی می چينه 

سيب را برام؟

گنجشكه داشت می پريد. هپلی هپو، او را ديد.

بيا روی شاخه 
بشين، سيب را برای 

من بچين.

بايد برم هپلی هپو. خودت 
بچين، به من نگو!

کالغه داشت می پريد. هپلی هپو او را ديد.

آی تو که گفتی قار و قار،  
سيب را برای من بيار!

بايد برم قار و قار، خودت 
برو سيب را بيار.

•  افسانه شعبان نژاد
•   تصويرگر: هاجر مرادی

هپلی هپو
سيب باالي درخته
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خرگوشه داشت می دويد. هپلی هپو او را ديد.

من پايينم، سيبم باالست، 
چيدن سيب، کاِر شماست.

بايد برم بدو بدو،  هپلی 
خودت باال برو.

ميمونه داشت می دويد. هپلی هپو او را ديد.

يك سيبه رو شاخه. ببين! 
فوري برای من بچين.

چه خوب، دارم سيب 
می بينم!  از شاخه، االن 

می چينم.

چه خوب که از راه رسيد ي، 
سيب را برای من چيدی!

مي خوام برم براي شام،  
سيب را می دم به بّچه هام.

 ميمونه سيب سرخ را با خودش برد. هپلی هپو 
به جای سيب، غّصه خورد.
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اسم من ُگلی است.
ُگلی، يك رنگ است، رنگ قرمز ُگل هاست.

من اسمم را دوست دارم. رنگ ُِگلی را هم 
دوست دارم.

بابا از رنگ گوجه ای خوشش می آيد.
 او آرزو دارد يك ماشين شاسی بلند گوجه ای داشته باشد.

دوست دارم.

 خوشش می آيد.
 او آرزو دارد يك ماشين شاسی بلند گوجه ای داشته باشد.

ُگلیاسم من ُگلیاسم من ُگلی است.

مامان، قرمز آلبالويی را دوست دارد.
او هر چه می َخرد، قرمز آلبالويی است.

قرمزها جور واجورند
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قرمز ها جورواجورند: گوجه ای،زرشكی، 
جگری، آلبالويی، حنايی،...

بابا بزرگ رنگ حنايی را دوست دارد.
ريش و سبيل خودش هم حنايی است.

مامان بزرگ  از رنگ قرمز زرشكی خوشش می آيد.
روسری اش هم هميشه  زرشكی است.

ديشب رفتيم جگرکی و شام 
خورديم.

قرمز جگری را آن جا شناختم.

دی
دا

 ح
دا

 ه
را:

اج
 و 

رح
ط   

 •

تو چه جور قرمز ديگری 
را می شناسی؟

با آن، اين پروانه را رنگ ُکن.
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قاليچهو دخترک 
كم كم زياد

قاليچهقاليچه
دخترک می خواست يك قاليچه ببافد. به مادرش گفت: «امروز تمامش را می بافم!»

مادر لبخند زد وگفت: «عجله نكن. تمامش را می بافی، اّما کم کم!»
اّما دخترک دوست نداشت کم کم ببافد.

پدر داشت به گل های باغچه آب می داد. دخترک گفت: «پدر، امروز تمام 
قاليچه را می بافم!»

پدر گفت: «عجله نكن کم کم تمام مي شود.»
دخترک پيش قاليچه ی نبافته اش رفت و گفت:« امروز تو را می بافم تا تمام 

شوی!» بعد هم نشست و بافت.
 آن روز تمام شد. اّما بافتن قاليچه تمام نشد.

يك روز، دو روز، يك هفته، يك ماه بعد، قاليچه تمام شد. 
دخترک با شادی پيش مادرش دويد و گفت:« مادر، قاليچه را بافتم، تمام شد!» 
مادر، او را بوسيد و گفت: «خسته نباشي! تو کار بزرگي کردي.کار هاي بزرگ، 

کم کم تمام مي شوند.»

•  مجید راستی
•   تصويرگر: سارا نارستان
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اگر خدای نكرده، بيفتی زمين، دست و پايت 
زخمی شود، از زخمت خون بيايد، چه کار می کنی؟

می ترسی؟ جيغ می زنی؟ گريه می کنی؟
با اين کارها که زخمت خوب نمی شود! 

پس به جای گريه کردن، اين کار ها را بُكن: 

نی
جا

ري
 ال

ظم
اع

س: 
كا

ع   
 •

          مثل شير، قوی باش
به جا ى گر يه كردن...

2
 جای زخم را با 

آب بشور تا تميز 
شود.

3
يك پارچه ي  تميز 
روی زخم بگذار. 

فشار ش بده تا خون، 
بند بيايد.

4
يك چسب زخم 

روی زخمت بزن. يا
 با پارچه ي تميز  روی 

زخم را ببند.

1
نترس و هول 

نشو! مثل شير قوی 
باش.
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اخبار 

•  يك پاک ُکن َجويده شده، ازجا مدادي 
فرار کرده. هر کس او را ديده، به صاحب 

شلخته اش خبر دهد.

•  در روز اّول مدرسه، نيمكت رديف 
اّول يك کالس شكست. چون همه ي 

بّچه ها مي خواستند روي آن بنشينند.

•  روز گذشته، توي حياط يك مدرسه، بّچه 
ُگربه اي الي شاخه هاي درخت ،گير کرد.

خبرنگار ما گفت: مأموران آتش نشاني با نردبان، بّچه ُگربه 
را پايين آوردند.

•  در مسابقه ي پا ک ُکن ها يك پا ک ُکِن 
سيا ه پوست برنده شد.

اين  پاک  ُکن توانست غلط هاي ديكته ي بّچه اي 
تنبل را، با يك نفس پاک ُکند.

خبر هاي مدرسه

اخبار اخبار اخبار 

شلخته اش خبر دهد.

بّچه ها مي خواستند روي آن بنشينند.

روز گذشته، توي حياط يك مدرسه، بّچه 

خبرنگار ما گفت: مأموران آتش نشاني با نردبان، بّچه ُگربه 
را پايين آوردند.

••
سيا ه پوست برنده شد.

اين  پاک  ُکن توانست غلط هاي ديكته ي بّچه اي 
تنبل را، با يك نفس پاک ُکند.

در مسابقه ي پا ک ُکن ها يك پا ک ُکِن   در مسابقه ي پا ک ُکن ها يك پا ک ُکِن   در مسابقه ي پا ک ُکن ها يك پا ک ُکِن 
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•  محمد حسن حسیني      
•  تصويرگر: سید میثم موسوی

                  خبر هاي علمي
•  هفته ي پيش، يك فضا نورد به ماه سفر کرد.
دانشمندان مي گويند: چون کفش هاي فضا نورد 

کثيف بود، روي ماه لّكه لّكه شده.

          خبر هاي هواشناسي
•  هوا شناسي اعالم کرد فردا باران خواهد 

آمد. همه ي چتر ها آماده باشند!

              ُگم شده ها
•  يك خرگوش بد جنس، دماغ يك آدم برفي 
را برداشته و فرار کرده. هرکسي او را ديد، به 

پليس خبر دهد.

•  يك جاي پا از خانه، خارج شده و 
هنوز برنگشته است. هرکسي او را 

ديد، خبردهد و کفش را خوش حال 
ُکند.

يك جاي پا از خانه، خارج شده و 
هنوز برنگشته است. هرکسي او را 

ديد، خبردهد و کفش را خوش حال 

يك خرگوش بد جنس، دماغ يك آدم برفي 
را برداشته و فرار کرده. هرکسي او را ديد، به 
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بود و بود و بود

بود و بود و بود،سه تا درخت بود.

اّولی درخت توت بود. توت مال عنكبوت بود.

دّومی درخت انگور. انگوره مال زنبور.

سّومی درخت سيب بود. 

سيب های ُسرخ قِل قِلی، افتاده بود روی چمن،

برای کی؟ برای من!

بود و بود و بود،سه تا درخت بود.
• اسداله شعبانی

• جعفر ابراهیمي

بود و بود و بود،سه تا ما هی بود.
اّولی گفت: می رم يه خرچنگ می گيرم.

دّومی گفت: می پزمش. اين جوری
سّومی گفت: می خورمش، اين جوری و 

اون جوری.
يك دفعه خرچنگه شنيد، داد کشيد: آهای، 

آهای... کی  بود، چی گفت  اين جوری و 
اون جوری؟

هر سه تا ماهی گفتند: ما نبوديم، آب بود. 
هر چی ديدی، تو  خواب بود.

هاچين واچين
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•   تصويرگر: ثنا حبیبی راد

• بابك نیك طلب

اسمش چيه؟
ترش و شيرينه، به به که روی هم سوارهصد دانه ياقوت دارهچه رنگ و بويی دارهاناره

انار همينه، به به

اسمش چيه؟
اجاقه

دست نزنی که داغه

رو اون يه ديگ آشه

قلپ قلپ صداشه

قاشق و سفره و نون

آش بخورين با مهمون

اسمش چيه؟
سايه بونه

خونه ش کجاست؟
خوش حاله،  جيك جيك می خونهگنجشكه زيرش مي شينهتو ايوونه

اسمش چيه؟   
• افسانه شعبان نژاد

چه رنگ و بويی داره

• مصطفی رحماندوست
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مادر،  کيف مدرسه  ي تی تی و تاتا را بست و گفت: «ُخب، حاال ديگر برويد 
بخوابيد. فردا روز اّول مدرسه است. بايد زود بيدار شويد.»

تی تی عروسكش را بغل کرد و گفت: «من توی مدرسه، دلم برای 
عروسكم تَنگ می شود.»

تاتا ماشين اسباب بازی اش را برداشت و گفت: «من هم دلم برای ماشينم 
تنگ می شود.»

بابا خنديد و گفت: «مگر می خواهيد به مسافرت برويد؟ 
صبح می رويد و ظهر هم برمی گرديد.»

مامان با مهرباني گفت: «بّچه ها، شما بايد خوش حال 
باشيد . از فردا می رويد به مدرسه، کم کم با سواد 

می شويد، دوست های تازه پيدا می کنيد... حاال 
ديگر اين حرف ها را تمام کنيد.

 برويد بخواييد.»

کالس اّولیدرد دل دل درِد کالس اّولیدل درِد کالس اّولی

بابا خنديد و گفت: «مگر می خواهيد به مسافرت برويد؟ بابا خنديد و گفت: «مگر می خواهيد به مسافرت برويد؟ 
صبح می رويد و ظهر هم برمی گرديد.»

مامان با مهرباني گفت: «بّچه ها، شما بايد خوش حال 
باشيد . از فردا می رويد به مدرسه، کم کم با سواد 

می شويد، دوست های تازه پيدا می کنيد... حاال 
ديگر اين حرف ها را تمام کنيد.

 برويد بخواييد.»

ِ
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• تی تی و تاتا به رخت خواب رفتند. اّما خوابشان نمي بُرد. 
کمی  بعد، تاتا  از جابلند شد. توی اُتاق  راه رفت. 

تی تی پرسيد: «چی شده؟» تاتا ناله کرد و گفت: «دلم درد می کند!» 
تي تي گفت: «دل ِمن هم درد مي کند.» 

بعد هر دو تا صدا زدند: «مامان، مامان،.. ما دلمان درد می کند!»
مامان آمد. تي تي و تاتا را بغل کرد و گفت: «ناراحت نباشيد.  

اين دل درِد کالس اّولی  هاست. روزهای اّول 
مدرسه، بعضی از بّچه ها دل درد 

می گيرند.
 دل دردشان برای اين است که 

به چيزهای بد فكر می کنند.  
شما هم اگر می خواهيد 

دل درِدتان خوب شود، بايد به 
چيز های بد  فكرنكنيد.» •

تى تى و تاتا

اين دل درِد کالس اّولی  هاست. روزهای اّول 
مدرسه، بعضی از بّچه ها دل درد 

 دل دردشان برای اين است که 
به چيزهای بد فكر می کنند.  

شما هم اگر می خواهيد 
دل درِدتان خوب شود، بايد به 

چيز های بد  فكرنكنيد.» 

اين دل درِد کالس اّولی  هاست. روزهای اّول 
مدرسه، بعضی از بّچه ها دل درد 

 دل دردشان برای اين است که 
به چيزهای بد فكر می کنند.  

شما هم اگر می خواهيد 
دل درِدتان خوب شود، بايد به 

چيز های بد  فكرنكنيد.» چيز های بد  فكرنكنيد.» ••
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پروانه کوچولو به مدرسه می رود. او يك روپوش 
صورتی دارد. روپوش صورتی اش را مامانش 
دوخته است. ماماِن پروانه خيلی مهربان است.

مدرسه ي پروانه ها قشنگ است. بوی ُگل می دهد، ُدُرست 
مثل خانه شان. 

اين، خانم معلّم پروانه  هاست.
او خيلی مهربان و خوش اخالق است، مثِل مامان پروانه  

کوچولو. 
امروز خانم معلّم به مدرسه نيامد. او سرما خورده بود. 

پروانه  کوچولو دلش براي خانم معلّم تنگ شده بود.
پروانه  کوچولو مدرسه اش را خيلی دوست دارد. مدرسه، 

خانه ي دّوم اوست.

پروانه  ها

امروز خانم معلّم به مدرسه نيامد. او سرما خورده بود. 
 کوچولو دلش براي خانم معلّم تنگ شده بود.

پروانه  کوچولو مدرسه اش را خيلی دوست دارد. مدرسه، 
خانه ي دّوم اوست.

     مدرسه ي

پر پر، پروانه
يكي يك دانه

•  مهری ماهوتی
•  تصويرگر: ايلگا رحیمی

ها قشنگ است. بوی ُگل می دهد، ُدُرست 
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